
Nomor Il

LEMBARAN DAERAH KOTA
TAHUN 2OOO

BANDA ACtrH

S€ri B Nornor 6

PERATURAN DADRAH KOTAMADYA DAERAH TTNGKAT II
BAI\DA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

RDTRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

Menimbang :

BANDA ACEH

a. bahwa berdasarkan Undang_undang nomor 18 tahun

1997 tentang Pajal Daerah dan Retribusi Daefth jo'

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 maka

temDat usaha di lokasi lertenlu yang menimbulkan

bahaya. kerugian dan gangguan perlu mendapat izin
gangguan dari walikolama.iya Kenala Daemh

fingkal I l  Barda Aceh;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lan gangguan

vans diberi lon dipandang perlu memungut retr ibusi
yanl nterupakar salah salu penunjang Pendapatan

Asli Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebtrt diatas izin

gangguan perlu diatur dan ditetapkan dalarn suatu

Peraturan Daerah;
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Mengingat :  1.

3.

4.

5.

Neeara Nomor 2104);
Uniang-undang Nomor I Tahur lq67 lenlang

Penana-man \4odal Asing {Lembaran Negam

Tahun 1967 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12

Tahun 1970 tentang Perubalan dan Tambahan

Undang-undang Nomor I Tahun 1967 tenlang
penanaman Modal Asing (L,embamn Negara Tahun

1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Undane.-undang Nomor 6 Tahlln lqbS lenlang

Penanalman Modal Dalam Negeri (l embaran \egam

Tahun 1974 Nomo. 4, Tanbahan Lembaran Negara

Nomor 2944);
Undanq-undang Nomor 5 Iahun lg74 tenlang
pokoklookok Pemerinlahan Di Daerah (T embaran

Negam Tahun la74 Nonror J8. Tambahan I embaran

Negara Nomor 3037);
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7. UlJ.rni-Lrndang Nomor 8 fahun l '18l lcnl irrrg Kirab

i , 'arrr*  r"ar^g HuLul l  Acara PidJna t lenrharar l

\egarr- Iahun lqqt Nomor To fanrbJdn Lenrb'rarl

327 4\l
9. Unaang-undang Nomor 24 lahun l9a2 tentang
' 

;;;"i; Ruan'g {Lembaran Negara Tahun lc97

Nomor rr5, I inbahan Lembaran Negara Nomor

Nesara Nonor 3699);
tZ peliruran Pcmednlal l  \ornor 5 Trhun lgEr tcnlarrg
'- p"Jrft"" Bata5 Wila)alr Kotamadya Daerah

i692);
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lo. KeDutLrsxn Presiden Republi l '  Indonesia Nomor 'r
TJirun I9q2 lentanr, lalaCara Pcnarrimdn Moddl:

17 Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor I Tahun

1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran

baei Perusahaan-perusahaan yang mengadakan
Peianaman Modal menurut Undang-undang Nomor

I Tahun 196? dan Undang'undang Nomor 6 Tahun

1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tettib

Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dar

Izin Undang'udang Gangguan (UUG/HO bagi

Penrsahaan-perusahaan yang berlokasi di luar

Kawasan lndustri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

Retribusi Daerah;
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24. Kepulusan Menteri Dalam Negeri-Nonor I75 Tahur
1997 tentang Tata Cara Pemenksaan di B'dang
Retribusi Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahurl
19t8 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Rerribusi Daerah Tingkat I dai Daerah Tingkat II;

26. Instruksi Menteri Dalam Neged Nomor 32 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan dan lzin Undang-undang
Gangguan Perusahan;

Dengan P€rsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

MEMUTUSKAN

Men€taDkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

TENTANG R.ETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasali

Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud :

a. Daeral adalah Kotamadya Daerah Tingkat Il Banda

b. Pemerinlall Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Ti'tgkat II Banda Aceh;

c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il BaMa Aceh;
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d. Pejabat adalah pegawar'yang diberi lugas tenenru dl
Itidang retribusi scsuai dcngan peralumn perundang_
undangan yang berlaku;

f Retribusi Perizinan Tefientu adalah reftibusi atas
kegiatan tertentu pemerintah Daemh dalam

g. Retribusi lzin Gangguan yan8 selanjurnya disebur
rekrbusl adalah petnba)aran atas pemberian izin

h. Wajib Retribusi adalah oran8 pribadi atau badan
)ang .nt:.nur:ll. pemturar perundang-undangan
rernoust orwajrbkan unluk melakukan pembayamn
retribusi;
Masa Retribusi adalah suatu jangka waklu tertentu
yang merupakan balas waklu bagi wajib Rerribusi
untuk menunfhatkan Izin temDat usaha:
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l j .  iSural Pendaftaran Objek Relribusi Daerah. yang
i*./ sclaniutnya dapat disingkal SPdORD adalah slrrat

yang dipergunakan oleb Wajib Rclribusi unluk
melaporkan data objek relribusi dan wajib retribusr
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurul peraturan perundang-

/' undangan retribusi Daerah;

,,{k. ,Surat Ketetapan Retribusi Daemh, yang selanjutnya
\/ '' dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang

menentukan besarnya jumlah r€trlbusj yang
. terutang;

. r I Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDKB. adalah sLrrat
keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang. jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi

, administrasi danjumlah yang masih harus dibayar;
\-im.Sura! Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar

' 'Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yarg
telah d;leiapkan;

. , n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
. untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB.

adalah sumt keputusan yang
nrenentLrkan jurnlah kelebihan pcmbayaran retribusi
karcna -iumlah kredit retlibusi lebih besar dari pada
relribusi yang tcrutaDg atau tidak seha snya
lerutang:

., o Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
' disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan ret.ibLrsi den ataLr sanksi administrasi berupa
,^ brnga dan atau denda:

i p- Surat Keputusan KeberatM adalah sural kePutusan
\"\- 'atas keberatan terhadap SKRD atau dokurrrerr lain
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

P€mberian izin gangguan dengan maksud untuk

mengatur, menata lokasi usaha dalam Daerah

Pasal3

Iuin Cangguan berlujuan unluk mewujudkan tenib

".*rl" 
uiir. ditiniau dari segi lokasi maupun

hubuDgannya dengan keiestarian liogkungan'

tersangkanya.
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BAB I I I
PERIZINAN

Pasal4

(l) Setiap orang pdbadi atau badan yang

menyelenggarakar kegiatal usaha dan atau

memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin
Gangguan dari Kepala Daerah.

(2) lzin Gangguan terdiridai :
a- Izin Gangguan perusahaan industri yaitu izin

tempat usaha yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan
bagi perusahaan industri;

b. Izin Gangguon bukan perusahaan industri yaitu
izin tenpat usaha yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha

(4) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dapal diberikan setelah jumlah retribusi yang

keindahan, kesopanan, ketertiban umum!
keanranan. keagamaal dan kesehatan

Pasi l5

( l ) Izrn Gangguan diberikan atas nama pernohon-



(2) Dalam surat izin dimuat ketertuan_ketentuan yang
harus dipenuhi dan dipatuhr oleh pernegang izin.

(3)lzincangguar tidak dapat dipindahtangankan
kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Syarat-syarat dal pengalihan Izin Gangguan akan
diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala
Daera!.

Pasal6

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayat (1) dapat dicabut dan dinyahkan tidak berlaku
serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :
a memperoleh Izin Gangguan secara tidal sall
b. adanya pemindahan letak dan lokasi lempat usaha;
c. pemegang izin tidal memenuhi kewajiban-

kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan

dalam izin. tidak sesuai lagi dengan perkembangan
penataan kota,

Pasal T

Terhadap pencabutan izin gangguan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6, pemegang izin tidak dapat
mengajukan pengembalian retribusi yang telai dibayar
dan tidak dapat menuntut gaflti rugi kepada KePala
Daerah.
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I]AI] IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

ITETRIBUSI

Ptsal8

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut
retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izirl
tempat usaha kepada orang Pribadi atau badar di lokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya, keruglan dan
gangguan

PasAl9

(l) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat
usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya. kerugian dan

Sangguar Yang terdiri dari :
a. Obyek retribusi lzin Gangguan perusahaan

industri adalah sebagai berikut :

! yang dijalar*an dengan alat kerja tenaga uap
J air dan gas, demikian juga dengan eleklro

molor dan temFal usaha lainnya lang
mempergunakaD uaP air. gas atau uaP
bcrtekanan tinggi;

v 2 yang digunakan untuk menrhual-
nlengeliakan dan nrenyimpan Dresin dan
bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan
tempat nlenJ/impan petasan;

J3. yarg dlgunakan untuk rnemb'ral ranruan
Linria. lerrnasuk pabrik korel 3l i :

w4 yang digunakan untuk me peroleh.
mengeriakan dan menyrmpan bahan-baban
atsiri (VlLrcllting) atau lnudah menguap:
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/5 yang digunakan untuk penyulingan keing
dad bahan-bahan tumbuh{ufibuhan dan

hewani serta mengerjakan hasil yang

diperoleh dari padaaya, temasuk pabrik gas;
/6 yang digunakan untuk mengerjakan lemak-

lemak dan damar;
J7. yang digunakan untuk menyimpan dan

mengerjakan samPah;
J8.tempat pengeringan gandumjkecambah

(mou&hn), pabrik bir, tempat pembuatan

minuman keras dengan cara pemanasan
(branderij), perusahaan penyulingar\ pabrik

spritus dat cuka dan perusa-haan pemurnjan.
pabrik tepung dan Perusahaan roti serta
pabrik setrup buah-buahan;

v9 tempat pembantaian, tempat _ pengulllan
(Vinderij), perusahaan pengub?rhan Jeroan
(penserij). lempat peniemuran. tempal
pingasapan balran-ba-han hewani. begiru Pula
tempat penYamakan kulit;
pabrik porselin dan pecah belah (aardewark)'

tempat pembuatan batu merah, genteng' ubrn
dan tegel, tempat Pembakaran gamplnS'
gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;

kaleng dan tempat Pembuatan ketel;

J 12. tempat pengilingal tras, penggergajlan kayu
dan pabrik rninYak;

\,lll. galangan kapal kayu, tempat pembuatan
barang dari batu dan penggergajian batu,
ten'Ipat pembuatan gilingan dan kereta'

n l i : r  : r r . r . r<or.  .  i r !1!&ar l

- i  
' j r2 

(  . . .  r . (1.  .  ,

l0
J

l l .

1,

9arLr,.rr ,z,r



- ' i ( ' r^ 
/ !0

tempat pembuatan tong dan tcmpat
pemrkangan kayu;

vl4. pabrik tapioka;
l5- pabrik untuk mengerjakan kat€t. getah
../ (gummi), getah perca atau bahan-baban yang

mengandung zat karet;
16. perusahaa-n kawasan industri. A

b. Objek retribusi Izin Gangguan bukan
perusahaan industri adalah sebagai berikut :

vl, tempat persewaan kendaraan dan perusahaan
sLrsu;

V,2. tempat penembakan;

-JJ. 
gudang penggantungan tembakau;

4. gudang kapuk, perusahaan batik;
5. warung dalam bangunan tetap, begitu juga
v: semua tempat usaha laimya yang dapat

menimbulkan bahaya, kerusakan atau
gangguan;
usaha rekreasi dan hiburan umunt yaitu
taman, gelanggang renang, pemandian alam,
padang golf, kolam memancing, gelanggang
pennainan (elangka5an. gelanggants bowlinf
dan billyard. klub malam- diskotik. panti
piiat, panti mandi uap. bioskop, pusat pasar
seni, dunia fantasi, theater atau panggung
terbuka dan tertutup, taman satwa pentas
pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata
tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai
pertemuan, barber shop, salon kecantrkal.
pusat kesehatan atau health center, pusa(
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.gCdung/rempat
npanarl/penimbunan barang-baral
gan;
fiaan konveksi dengan menggunakan

' (lirna) mesin atau lebih;

barang-barang

..,/ !.1 r",npnr pcnyelenggaraan musil hidup. rempar
- penyelenpgaraan mrrsik lradisional dla'r

./12. p€rus€haan percetakan ya,ig tidak
nienggunakan m€sin Penggerak;

"t3.pengelolaan 
gedung-gedung .Perkantomn/

p94.o!o-44.-p!j4-p_e_!!9-larijaan (plaza);

-15. 
klinik sipesialis/rumai sakit bersalin'/rumah
sakit: L4[',.,d !z i . n', , Latai +''y'lad'^4

. 16. perusah:-! f,ud\6F€{i ffir\

bahan kimiar a t,vVJ.AH
21. tempat penyimPanan dan penjualan karbit;

v22 temp t Penyimpanan dan penjualan eceran
milryak tanah minyak solar, premirn' residu,
spritus, alkoholdan gas elpiji dan sejenisnya;

-/23. 
bengkel sepeda dan sepeda motor;

-24. 
bengkel Perbaikan mobil;

L'25- perbaikan/service accu dan dinamo;
n,26. LemPat penampungan dan penjualan kertas-

kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, Plastik
bekas dan barang-barang bekas lainnya;

2?. temPat peternalan unggas, saPi' sapi perah
dan seienisnya;

(- ql1( 1Lr I f i ' ' !D ; lrLr '  t ie ;r(t

,trrdurl,'i TrnrvLri
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t 28 pengepakan barang-baralg dagangan. sortasi
pcrusahaan ekspedisi;

29 wrruDg nasi. mie. bakso, sate dan sejenisnya
termasuk warung es/ice cream:

30. ruang pamel kendaraan bennotor (show
room);

\-Jl. tempat pencucian kendaraan bermotor
(sepeda motor, mobil dan lain-lain);

,32 tempat penyimpanan/mengolah/mengedakan
- barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil

nutan;
. JJ, tempal pembualan makanan drD minuman;

34. tempat penjualan bmang dagangan dan usala
lainnva.'  ' .  [  1 '

€:,26

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat
usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal l0

Subiek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yanS
nremperoleh izin Lempal usaha

BAB V
COLONGAN RETRIBUSI

Pasal 1l

Rcfirhus' Lin Cangguan digolongkan sebaFai Retrihu.. i
Pedzinar Tertentu.
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BAI} VI
CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

(l) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan
' ' 

p"rliuliuo antara luas ruang tempat usaha dan

indeks lokasi/indeks gangguan

dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebagai benkut :

- Kawasa; Industri Indeks I ;

Jta\

(3)

Indeks.. . .  . .  2;
Indeks ... . .  .  .3 ;

'rKawasan Perumalan oan
, .,'/ pemukiman lndeks ' 5'

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

(l) Prinsip dan sasaran Penetapan struKtur oan
' ' 

besa.nya larif rekibusi didasarkan pada tujuan

Lrntuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian

iz in.
(2) Biaya sebagaimana dnnaksud pada ayat (l)

meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang

tcmtat usaha. biaya pemeriksaan' dan biaya

- Kawasan perdagangan

- Kawasan Pariwisata
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transportasi dalam ranglG Pengawastn
pengendaliaD

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RXTRIBUSI

Pasal 14

(l) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat

BAB IX
CARA PENGHITUNGAN

RETRIBUSI

Pasal l5

Retribusi yang lerulang dihitung dengan mengal'kan

i-ii 
-t"ure"iir* 

dimaksud dalrm pasal 14 ayat (2)

t.ngrn ,init u' penggunaan jasa sebagaimana dimai'sud

dalam pasal 12 ayat (l).
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BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang tedtang dipungut di wilayah Daeralt

tempat izin usaha diberika-rl

, BAB XI
MASA RETRJBUSI I}AN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal lT

Masa Retribusi adalah jangka wektu yaDg lamanya 3
(tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oLeh KePala

Daerah.

Pasal lS J

Retibusi tetutang pada saat diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang diPersamatan

- BAB XII
SURAT PENDAFIARAN

Pasal l9

(l) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
(2) SPdORD sebagaimara dimaksud pada ayat (1)

harus diisi dengan benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
Kuasanya
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(3) Bentuk. tsi, serta tata cam pengisian dan
perryampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala
Daerah

BAB XIII
PEI\ETAPAN RXTRIBUSI

Pasal20

(l) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud
dalam pasal I9 ayal { | | relribusi te tang
ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk. isi, sefta tata cam penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal2l

(l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, daD
SKRDKBT
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- BAB XV
SANKSI ADMINTSTNASI.

Pasal22

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

SKRDKBT.
(i) Tata cara pembayaran, Penyetoran dan tempat
'-' 

f".buy".un retribusi diatur dengan Keputusan

Kepala Daerall

RAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal24

{ I ) Penreluaran surat tegurarvperingatan/srrra( lain

yat); seienis sebagai awal l indakan pelaksanaa'l

( t )

(2)

\
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penagihan retribusi dikeluarkar setelah 7 (rujuh)
hari s(jjak jaluh telnpo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ranggal
suml teguran/periDtsatar/surat lain yalrg sejenis.
wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang
terutang.

(J) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 25

(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabar yang dirunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesiadengan disenai alasan-alasan yang jelas.

(i) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan
atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
te$ebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakru
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokLrmen lain yang dipersamakan, SKRDKBT. dan
SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila Wajib
Retribusi tert€ntu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dafjar drpenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhl persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak
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dranggap sebagai Surat Keberatan' sehingga tidak

diDedinrbangLan
tot PJneaiuan leberatan tidak menunda kewajiban
''' 

..tiu'"t", retribusi dan pelalsanaan penagihan

retribusi.

Pasal26

{l t KeDala Daerah dalam jangka r'whu paling lama 6
''' 

terram) bulan sejak langgal Surat Keberatan

)ii".i.o tt*" membe keputusan atas keberatan

yang d1ajukan
V,zr k.Ju*.i- Kepala Daerah atas kebemhn dapat

'- 
6"ipu t.n.iimu selurulmya atau sebagian'

rn"nitut. o,uu menambah besarnya retribusi yang

erulang.
tll ADabila iangka wakru sebagaimana dima-k'sud pada
'-';;;a 

ii; ,"fufi l.*ut dan Kepala Daerah tidak
membirikan suatu keputusan' keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal27
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dimal(sud pada ayat (l). harus mcmbcrikan
Kepurusan.

(3) Apabllajangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) telab dilampaui dan Kepala Daerah tidal(
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengernbalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkar dalam
jangka waltu paling lama I (safu) bulah.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang rctribusi
Iainnya, kelebiha.n pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut-

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
dalam jangka wa-ktu palirlg lama 2 (dua) bulan
sejak diterbi &annya SKRDLB.

(6)Apabila pengembalian pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangta waktu 2 (dua)
br. an, Kepala Daerah membedkan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen).

Prsal28

(l) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
rctribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala
Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebulkan :
a- nama dan alamat Wajib Retribusi I
b- masa retribusi :
c besanya kelebihan pembayaran;
d. alasal yang singkal danjelas ;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan secam langsung atau melalui
pos rercarar.
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( t )

(1)

Bukti peneinaan oLeh Pejabal Daerah .at'u 
bukti

Dcncir inran Ns le(al ir l  Incrupaldri bukti sa'r l

p.r,iohon- dit.ti.u oleh Kepala Daerah

Pasal 29

Pensembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan

merierbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Prsal30

untuk mengangsur.
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada

avat (l) antara lain diberikan kepada Wajrb

netrllusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan

(2)

( t )

(2)

(3)
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(4) Tata cara penguranBaq kclinganan dan
pembebasan retnbusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah_

BAB XXI
KEDALUWARSA

PENAGIHAN

Pasal3l

(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi,
kedaluwarsa setelah melampaui jaigka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat tenrtangnya
retdbusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi

(2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (l) pasal ini tertangguh apabrla :
a. diterbitkan Sumt Teguran, atau ;
b ada pengakuan utang retribusi dari Wajib

Retribusi baik langsung maupun tidal. langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(l) Wajib Retribusi yang lidak melaksanakan
kewajihannya sehingga merugikan Keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah retribusi terutang

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalah
pclanggaran-
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BAIJ XXIII
PENYIDIKAN

Pasal33

(l) Pejabat'PegaDai Negeri Sipil tertentu di liDgkungan
Pemedntah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penldik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retibusi Daerah.

(2) Wewenang penidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) adalah :
a. menerima, meDcari, metrgunpulka!, dan

meneliti ketera.ngan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar ketemngan atau laporan teEebut
menjddi lengkap dan jelas;

b. meneliri, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badaD
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana R€t ibusi
Daerah;

c. mer;inta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapalkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
pcnyitaan terhadap bahan bukti telsebut;

f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;
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g menyuruh berhenli dan atau melarang seseorang
neDrnggalkan ruangan atau teDlpat Dada saat
pemerjksaan sedang berlangsurrg dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
e;

h memotret seseomng yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;

i. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakLrkan tindakan lain yarg perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusr Daerah menurut hukum yang dapat
diperranggungiawabkan.

(3) Penyidikarl sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberital'rukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya k€pada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketenluan yang
dialur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah fingkat II Banda Aceh
Nomor 4 Tahun 1994 tentang Izin Undang-undang
Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlakLl lagi
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Pasal35

Kepada petugas pemungut diberikan uang Perangsang
sebesar 5 9/o 0ima persen) dari reallsasi penenmaan
yang disetorkan ke Kas Daerah yang pembagiarnya

ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pas{I36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pemturan

Daemh ini, sepanjang mengenai pelaksanaafflya akan

diah-rr lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Dearah Istimewa Aceh.
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Ditgtapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERA]I TINGKAT II

DAERAHTTNGKATII BANDA ACEH
BANDA ACEH

KETUA,

Cap/Dto

E. M. YUSUT'ALI

Cap/Dto

DRS. ZULKARNAIN

Diundangkan dalam kmbaran Disal*an dengan Keputusan
Daerah Kota Banda Aceh. Mente Dalam Nege;i
Tahun 2000 No.l I Seri B No.6 No.974.21-1016
Tarygd 24 Apdl 2000 Tanggal 16 September 1999

Sekretaris Daerah Kot4

CapDto

DRS. IDRUS H]q.YAT
Pembina Tingkat I
NIP.010077380
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PENJELASAI\

.,, ATAS

PERATURAN DAERAH KODYA DATI II BAIIDA ACEH
NOMOR 7 TAIII]N 1999

TEI{TANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Bahwa Retribusi Izin Gangguan digolongkan dalam Retdbusi
penzrnao tertenfu yang merupatan.wewenang Daerah Kota Banda Aceh
untuk melakukan pembinaan, pengaturan pengerdalian dan pengawasan
dalam pemberian izin ternpat usalE kepada omng pribadi atau badan di

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli DaeEh (pAD)
Peratumn Daemh Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Ache Nomor 4
Talun 1994 tentang Izin Undang-undang Gangguan dirasa perlu untl*
disempumakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dervasa ini.

Untuk pengafutan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu pemtufan
Daerah.

t76



PASAL DtrMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pasal2
Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal5
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas

rastl /
Cukupjelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal I0
Cukup _jelas

Pasal I I
Cukupjelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal 13
Cukupjelas

BAGiAl.i HUKil,"l
SI TOA I(OTABANDi /ICIH
TCL.
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Pasal 14
Cukupjelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal I E
Cukupjelas

Pasal 19
Cukupjelas

Pasal20
Cukupjelas

Pasal 2l
Cukupjelas

Pasal22
Cukupjelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Ayat ( l)

Apabila wajib retribusi berPendapat bahwa jumlah retribusi
dalam surat ketetapan retribusi dan pemungutan retribusi tidak

sebagainrana mestinya maka wajib retribusi dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat
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ketetapan rctribusi- Keberatan yang diajukan ?dalah rerhadap
materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan
jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib
retribusi. Satu kebemtan harus diajukar terhadap satu jenis
retribusi dan satu tahun pajak.

Ayat (2)
Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan
data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang atau
retribusi lebih bayar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
tidak benar.

Ayat (3)
Cukupjelas .

Ayat (4)
Yang dimaksud denga-n keadaan diluar kekuasaarurya adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib
retribusi, misalnya karena wajib retribusi sa.kit atau terkena
musibah bencana alam.

Ayat (5)
Cukupjelas

Ayat (6)
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib
retribusi tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar
retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan
keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya Penerimaan
Daerah.

Pasal 26
Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukup jelas
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PasalS0
Cukupjelas

Pasal3l
Cukupjelas

Pasal 32
Cukupjelas

Pasal 33
Ayat ( l)

Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai
negeri sipil tertentu dilingkungan Peme ntah Daerah yang
diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pemturan
Perundarg-undangan yang berlaku
Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daeiah
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalan undang-
undang nomor 8 tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana dan
peEturan pelaksanaannya

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal34
Cukupjelas

Pasal35
Cukup.jelas

Pasal36
Cukupjelas

Pasal 37
Cukupjelas
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